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WOENSDAGAVOND:
JEUGD
van 8 tot 16 jaar :
SENIOREN vanaf 16 jaar
:

Maart 2010
18:30 - 20:00
20:15 - 22:15

Adres:
Arubastraat 6, Alkmaar- Noord
Naast Dalton College
Telefoon sporthal: 072-5611200/5489306

Kollem van Simon
Hoger, sneller, harder
Als we dit lezen, heeft het Olympisch WinterCircus z’n tenten weer opgebroken om ze over 4
jaar ergens in Rusland weer op te slaan, in Sotchi of Sochi of Soiets. En welke natie kan er
beter uit de voeten met een WinterCircus dan Russen? Zeker op propaganda-gebied…
Dus dan is de winst al binnen, denk, voor het Internationaal Olympisch Comité. Ik hoorde
namelijk dat het de sporten wil “verjongen”: aantrekkelijker maken voor jeugdige kijkers.
Daar zit tenslotte de toekomst -of beter gezegd het geld- naar het HD-scherm te kijken (zolang
die gadgy mobieltjes nog zo‘n lullig scherrempie hebben).
Altius citius fortius is het motto van de Spelen en het kan onze jonkies niet “hoger, sneller,
harder” genoeg gaan. Zo was, als soort voorschot, deze spelen alvast Snowboard Cross tot
Olympische Sport gebombardeerd. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik moet toegeven:
zéér spectaculair. 4 Kamikazes storten zich tegelijk van ’n helling vol enorme bobbels en
bochten, heel eenvoudig : wie het eerst over de streep komt, heeft goud. No-nonsense,
spectaculair en lekker extreme. Een Nederlandse deelnemer (hadden jullie van kwalificatiewedstrijden gehoord?) was al uitgeschakeld en had z’n knie naar de ratsmodee gecrosst, dus
snow-crossen kon hij voortaan wel vergeten. Elke andere sport trouwens ook, want naar de
ratsmodee is erg ver weg.
Merkwaardige menselijke drang om steeds maar grenzen te willen verleggen. Maar als die
grenzen niet meer met flinke rukken gelijk worden doorbroken (die schamele 1000-sten van
secondes die met moeite van records worden afgeknabbeld), is het tegenwoordig niet
“boeiend” meer… Als ik die skiërs met jet-snelheid het dal in zie denderen, zit ik het hele end
met kromme tenen en loop van opluchting een polonaise als zo’n knul of meid beneden ook
nog gecontroleerd tot stilstand komt. Om maar te zwijgen van die onverschrokkenen die zich
van een skischans afwerpen. Ik ben altijd blij verbaasd als ze er in het ergste geval met ’n
hersenschudding vanaf komen, want ik zou gezworen hebben dat ze die niet hadden.
Maar het moet dus allemaal nog altius, citius, fortius, want anders is straks niemand meer
geboeid en dan is het niet meer te organiseren, want dan levert het niet genoeg inkomsten
meer aan uitzendrechten en dan zijn de sponsors niet meer geïnteresseerd, en… eh… bent u
daar nog?
Dan kunnen we met ons pluimballen… eh pardon…, badminton wel inpakken. De scheidslijn
ligt denk op de camping-leeftijd. Zolang de kids nog met pap en mam mee op vakantie gaan,
willen ze nog wel ’n pluimpje slaan. Maar daarna? Geeeeeuw - zap!

Van de voorzitter................
Bij de overdracht van de vorige voorzitter naar de nieuwe voorzitter heb ik van hem nog wat
nostalgie meegekregen. Een heel archief met hele oude ordners die vertellen hoe groot Flash
is geweest. Om een indruk te geven, er was toen nog een vice voorzitter, wie zou dat bij ons
zijn?? Verder was er een technische commissie, een jeugdcommissie, een recreantencommissie en...... een redactie om het clubblad te fabriceren.
Tja, dat is nu toch wel anders. De voorzitter knipt, plakt, print en niet het clubblad in elkaar.
De secretaris en de PR-man organiseren ook alle activiteiten en de penningmeester houdt zich
bezig met de ledenadministratie en de vernieuwing van de website. Wat nog wel goed in
elkaar zit is de jeugdcommissie, maar ook die wordt maar gerund door 4 mensen.
Eigenlijk wil ik wat anders zeggen: we kunnen best wel wat vrijwilligers gebruiken!
Bijvoorbeeld hulp bij het in elkaar schroeven van dit clubblad en een nieuwe penningmeester
zodat de huidige penningmeester zijn spaarzame vrije tijd volledig in de website en de
ledenadministratie kan stoppen, ouders die de kinderen naar de uitwedstrijden brengen.
De doelstellingen van onze club zijn duidelijk: een actieve en sportieve club voor zowel de
jeugd als de senioren. En veel aandacht voor ledenwerving, zodat we een gezonde club
kunnen blijven. Dat vergt organisatie en daar zijn mensen voor nodig.
Als je nou interesse hebt spreek dan eens een bestuurslid aan.
Wat ik ook nog tegenkwam in de analen van de Flash-historie, dat Flash is opgericht op 17
december 1962. Dat betekent dat we kunnen gaan aftellen naar ons 50-jarig bestaan.
December 2012 lijkt nog heel ver weg (iets meer dan 1000 nachtjes slapen), maar wij willen
hier vanaf volgend seizoen al eens over na gaan denken. Heb jij nou nog leuke ideeën voor
een feest of een activiteit die in het teken staat van dit jubileum, laat het horen!!!

Wim van der Vlugt
voorzitter@flashdemare.nl

VAN DER VLUGT
BELASTING EN ADMINISTRATIE
VOOR ALLE BELASTINGZAKEN
EN BEDRIJFSADMINISTRATIE

Particuliere aangifte vanaf € 45,Voor meer informatie en tarieven:
Kijk op www.wvandervlugt.nl
of bel: 072-8442545 of 06-12084906

Mijn badmintonverhaal
Vooraf
Dit is de eerste bijdrage in een serie die in de volgende nieuwsflashes wordt voortgezet. Het is
de bedoeling dat iedere keer één lid van de vereniging haar/zijn verhaal doet over haar/zijn
relatie met badminton. Natuurlijk kan iedereen dat op eigen manier doen, maar om het
makkelijker te maken zullen een paar vragen het verhaal op gang helpen.
Aan het einde van ‘mijn badmintonverhaal’ geeft de verteller de pen door aan de volgende
schrijver en bovendien kan zij/hij een specifieke vraag toevoegen aan de bestaande set vragen.

Deze keer: Hans Schulze
Hoe en wanneer ben je met badminton in aanraking gekomen?
De campingfase en de keren dat ik als jongen met een meisje speelde, omdat ik haar leuk
vond, wil ik niet belichten. In het voorjaar 1990 probeerden mijn zoon en ik een
sportvereniging te vinden waar ouders en kinderen met elkaar aan sport konden doen. Dat
lukte niet, maar we kwamen bij een badmintonverenging in de buurt terecht. De
desbetreffende hal was de Bram Daalder Hal in De Hoef en de club was de badmintonvereniging Flash. Mijn zoon van 9 jaar kreeg training en ik was er in het begin aanwezig. Zijn
vooruitgang in het spel was opmerkelijk en op een zaterdag voor de zomerpauze kwam hij
trots naar huis met een beker die hij had gewonnen. Ik ging op dinsdagavond naar de
recreanten en kreeg les van Joan. Het lag zeker niet aan haar dat ik het spel minder snel
leerde.
Heb je sindsdien onafgebroken badminton gespeeld, heb je af en toe of ernaast nog andere
dingen in de sport gedaan?
Al schrijvende realiseer ik me nu dat ik in het voorjaar 2010 terug kan kijken op 20 jaar
onafgebroken spelen als recreant. Daarnaast heb ik slechts af een toe een beetje harder gefietst
en ben gewandeld. Het zeilen was slechts bij uitzondering echt sportief. Maar ik zal nog eens
na een badmintonavond op het jubileum terugkomen.
Wat maakt badminton voor jou aantrekkelijk? Zijn het de wisselende teams die door de
loting ontstaan? Is het de sfeer tijdens en na het spel? Is het de wedstrijd om punten en de
zege? Zijn het de competities met andere verenigingen?
Badminton is voor mij aantrekkelijk omdat de manier hoe de leden met elkaar omgaan
vriendelijk en beschaafd is. Toen ik vroeger aan voetbal voor veteranen deed, was dat zeker
niet altijd het geval. – De loting van teams voor 20 minuten was een prachtige inrichting om
de vaste groepjes af te schaffen, nieuwe leden op te nemen en de twee clubs ‘De Mare’ en
‘Flash’ te integreren. – Het gevecht om de punten vind ik juist dan aantrekkelijk als de twee
teams aan elkaar gewaagd zijn en de winnende partij wisselt. Als dan Simon van boven
aangeeft dat het tijd is om te stoppen, geeft dat een extra kick. – Na het spel is het fijn om met
andere leden in het Sportcafé te praten, iets te drinken en af en toe naar sport te kijken en ook
commentaar te leveren.

Hoe ziet er een geslaagde badmintonwedstrijd of -avond in jouw ogen uit?
Als het me lukt om snel in een veld terecht te komen waar iedereen zin heeft om op te
warmen voor de volgende rondes. Bovendien is het leuk om met een partner goed samen te
kunnen spelen en af en toe een slag te slaan die zo uitkomt als die bedoeld was. Als de laatste
wedstrijd bijzonder krap afloopt en de douche daarnaar bijzonder ontspannend is en
vervolgens met elkaar het glas gehezen wordt.
Aan wie geef je de pen door?
Ik speel altijd graag samen met Jenny. Ze laat je zien dat je ook op een rustige manier kunt
scoren als je maar slim bent en dat winst of verlies betrekkelijk is. Niet te vergeten: de rondjes
bitterballen! Jenny, aan jou geef ik de pen door. Mijn specifieke vraag aan jou is:
“Zie je een samenhang tussen badminton en Dirndl?”

Uit eten!!!!
Woensdag 19 mei 2010 organiseren we weer het altijd
gezellige afsluitend etentje.
Waar we naar toe gaan is nog een verrassing.
Wil jij mee? Meldt je dan aan bij Jos 'Kapper" Janson.

Heren en Dameskapsalon FIGARO
Knippen zonder afspraak.
Geesterweg 16
1815CS Alkmaar
072-5112538

Vernieuwde website
Sinds kort hebben wij een vernieuwde website: http://flashdemare.nl
Je kunt hier terecht voor:
− laatste nieuws
− agenda
− algemene informatie
− foto's van evenementen
− rooster van jeugdcompetitie: Badminton Battle
− rooster van BBO regio-competitie
− links van badminton clubs en badminton sites
Ideeën, op- aanmerkingen over de vernieuwde website zie ik met belangstelling tegemoet.
Neem contact op met mij, als je iets op deze site wil plaatsen. Denk aan bijvoorbeeld een
verslagje over een recent badminton evenement, al dan niet aangevuld met fotomateriaal.
Vriendelijke groeten,
Mildo Buitendijk
info@flashdemare.nl

VAN DE ZIJLIJN:
Niet alleen bij de senioren ook bij de jeugd wordt buiten de bond om een competitie gespeeld,
zij noemen dit de Badminton Battle.
De belangstelling hiervoor bij de jeugdleden is groot, alleen als het om uitwedstrijden gaat
wordt het een stuk lastiger om mee te doen. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat je op
een andere avond moet spelen. En dat je voor een paar wedstrijden relatief veel tijd kwijt bent
aan reizen. Toch hoort dat bij competitie spelen en daar moet je als ouder wat voor over
hebben. Het is ook leuk om eens te kijken bij andere verenigingen en omdat Wognum dit jaar
niet mee doet is onze verste uitwedstrijd naar Heiloo, dat valt dus reuze mee.
De jeugdcommissie hoopt van harte op wat meer ouderparticipatie. Op onze website staan de
uitwedstrijden vermeld en misschien kunt u zich eens een avondje vrij maken om mee te gaan
als chauffeur en supporter.
Vorige week waren we te gast bij Geestmerambacht in Noord-Scharwoude en dan is het leuk
om te zien dat sport ook een stukje socialiseren in zich heeft.
Voor de wedstrijden stel je je voor aan de tegenstanders en na afloop feliciteer je de winnaars
van de wedstrijd.
Er werd sportief gestreden en al waren de jeugdleden van Geestmerambacht niet zo sterk als
onze jeugd, toch leidde dat niet tot onsportief gedrag: een shuttle op de lijn werd niet als
uitbal aangegrepen en er werd voor elke punt gestreden.
Dat zagen we aan het begin van de competitie wel eens anders, kinderen die aan het verliezen
zijn willen de strijd wel eens opgeven en dat is niet leuk, ook niet voor de toeschouwers. Het
was een overwinning voor ons, maar er is zeker wel voor gestreden.
Nog even en dan zijn alle wedstrijden gespeeld en is bekend wie er dit jaar met de wisselbeker
naar huis mag.
Het seizoen begint in oktober met ons eigen Victorie toernooi en wordt afgesloten met het
Kuikentoernooi bij het Vennewater in Heiloo.
Hiervoor is dit jaar 3 april gekozen (paaszaterdag). Vorig jaar waren we hier met 19
jeugdleden vertegenwoordigd en we hopen ook dit jaar weer met een groot aantal kinderen
aanwezig te zijn.
Het zou zomaar kunnen dat de beker dit jaar naar Flash gaat al is Bergen ook nog niet
verslagen. Dus ouders zorg ervoor dat u dit jaar de paasboodschappen vroeg in huis haalt
want ik wil die zaterdagmiddag in Heiloo niet alleen langs de zijlijn zitten.
Tot ziens in de sporthal of bij 't Vennewater op 3 april!
Joke Groenewoud
Jeugd@flashdemare.nl

Deen jeugdsponsoractie ! ?
Bij het schrijven van dit stukje is nog niet bekend of onze aanmelding voor de jeugdsponsoractie door de DEEN supermarkt gehonoreerd wordt, dat wordt de eerste week van
maart bekend gemaakt.
Binnenkort verschijnen bij de kassa van de supermarkten weer de bekende glazen
muntenpijpen waar de verenigingen munten verzamelen. Bij het afrekenen van de
boodschappen ontvangt men speciale munten, hoe meer geld besteed hoe meer munten. Soms
krijg je ook extra munten voor bepaalde reclame artikelen.
Onze jeugdleden zijn door de jeugdcommissie aangemeld en voor het beschikbare geld willen
we graag trainingsmaterialen kopen en ook echte telborden.
Als wij een pijp krijgen hopen we dat jullie ons helpen met sparen en vooral dat jullie de
komende tijd reclame voor de eigen club willen maken. Vertel vrienden en kennissen, buren
en familieleden, collega's en studiegenoten dat onze club meedoet aan de muntenactie bij
DEEN in de Mare. Elke munt brengt ons dichterbij leuke trainingsartikelen
Als onze club mee mag doen aan deze actie komt er in de zaal een DEEN vlag en poster en
ook informatiemateriaal.

Tas, waar breng jij dat vrouwtje heen?
Zo af en toe zien jullie me lopen met een grote gele badmintontas en dan hoor ik mensen
denken: Nou die overdrijft wel een beetje, zelfs de trainer heeft niet zo'n grote tas, waar heb
dat nou voor nodig?
Tja, die tas gebruik ik voor de lessen buiten de sporthal. Sinds september dit jaar doet onze
vereniging mee aan SPORT-X. Een project van de gemeente waarbij sporten bekender
worden gemaakt bij de schooljeugd. In dit computertijdperk blijft de jeugd liever thuis dan te
gaan sporten en ook een partijtje straatvoetbal of tennis is vaak niet mogelijk door ruimtegebrek en gevaarlijk verkeer. Op de basisscholen kunnen de kinderen intekenen voor kennismakingslessen van een groot aantal sporten. Elke vier weken ga ik nu naar een andere basisschool waar ik samen met een vakdocent badminton lessen geef aan kinderen die dat leuk
vinden.
Dit project loopt van september t/m juni en behalve een vergoeding voor de lessen zit er ook
een vergoeding bij om voor de vereniging extra uren te maken. Het is helaas geen vetpot maar
wel een goede stimulans om wat extra dingen te regelen voor de jeugdleden waarvan de
senioren ook profiteren. En nu sleep ik dus wekelijks met trainingsatributen en
reclamematerialen in een grote gele badmintontas.

Nu in de winkel de nieuwe historische roman van

SIMONE VAN DER VLUGT

Jacoba, Dochter van Holland
www.simonevandervlugt.nl

Jeugdlessen op de woensdagmiddag.
Sinds 20 januari geeft Joke samen met Frans op de woensdag van 15.30 tot 16.30 uur in de
gymzaal van basisschool de Burijn aan de Slotenmakersstraat les voor beginnende
badmintonnertjes van 8 tot 12 jaar. Jammer genoeg is het animo nog niet erg groot maar we
verwachten dat diverse publicaties hier wel verandering in zullen brengen. Toch blijkt telkens
weer dat mond op mond reclame het beste werkt: dus vragen wij jullie vertel vrienden en
kennissen, buren en familieleden, collega's en studiegenoten dat onze club ook
badmintonlessen geeft voor de jeugd op woensdag middag. Meer informatie op de website:
www.flashdemare.nl

Oproep, Oproep, Oproep !!!!
Leuke prijsjes gezocht !!!!
Op 3 april sluiten we de competitie voor de jeugdleden af met het Kuikentoernooi in Heiloo.
Net als het voorgaande jaar willen we een prijsjes tafel maken waar de kinderen iets leuks
vanaf kunnen pakken als herinnering aan het toernooi. Dit kan van alles zijn een leuke beker,
mooie pennen of stiften, lekkere chocolade of snoep.
Vorig jaar hebben hier 19 van onze jeugdleden gespeeld en het is een gezellig toernooi wat
we samen met het Vennewater organiseren. In hun hal staan alleen badmintonlijnen op de
vloer waardoor de hal dus zeer geschikt is voor beginnende spelers.
Heeft u nog een aardig prijsje dat u beschikbaar wilt stellen voor dit toernooi dan horen wij
dat graag. Neem s.v.p. Contact op met Sander of Joke.

BBO (recreantencompetitie buiten de bond om)
Dit seizoen speelt onze club competitie. Wij doen met 3 heren en 3 dames mee, en hebben een
gezellige groep. Het is weer eens wat anders. Het is veel fanatieker als dat we gewend zijn, en
ook de regels zijn veel scherper. Zo mag je dus niet aan het net komen (is netfout), dit weet je
wel maar in een toernooi heeft het toch wel direct gevolgen, of je staat met je voet iets over de
lijn(voetfout). Maar we vinden het wel leuk om mee te doen en je leert er toch weer van. Zo
speelden wij ook nooit een enkelspel en hebben daar dus geen ervaring mee, maar aldoende
leert men. Ook gaan we nu naar andere clubs (sporthallen)ook dat is interessant. De
competitie duurt nog tot 20 april . Of we volgend seizoen weer meedoen ? wie weet.
Jenny Kruit

Geef je op en misschien speel jij volgend seizoen ook wel competitie
Wil jij nu ook wel eens weten hoe het is om competitie te spelen. Geef je dan op bij Mildo of
bij Wim. Volgend seizoen gaan we hier zeker mee door en als er genoeg animo is met
meerdere teams. Daar hebben we voornamelijk dames voor nodig. Schroom niet! Geef je op,
want het is niet alleen lekker fanatiek, maar zeker ook gezellig om met z'n allen op stap te
gaan naar een andere club.

Verslag BCA - Flash de Mare 8-0 25 februari 2010 (Wim van der Vlugt)
Tja, als je naar de eindstand kijkt is alles wel gezegd. Het was een zware avond. Corrie,
Marga en Mildo hadden allen andere verplichtingen, waardoor we met een "gehavende" ploeg
naar de Hoornse Vaart afreisden. Voor Sandra, invalster bij de dames, waarvoor onze
hartelijke dank, was het enkelspel volkomen nieuw. Maar ze heeft zich kranig geweerd.
Zowel de enkels, als de dubbels gingen dus niet zoals het moest. Helaas, volgende keer beter.
Gelukkig was er nog een bakkie troost in de kantine....., wat ik al zei het was een zware
avond!

AGENDA
3 maart 2010
10 maart 2010
13 maart 2010
28 maart 2010
29 maart 2010
3 april 2010
7 april 2010
11 april 2010
14 april 2010
5 mei 2010
12 mei 2010
19 mei 2010

Senioren
Jeugd
Senioren
Senioren
Jeugd
Jeugd
Senioren
Jeugd en Senioren
Senioren
Allen
Allen
Senioren

BC Winkel - Flash de Mare
Flash 1 - Flash 2
Open toernooi BC Bergen
BC Schagen - Flash de Mare
BC Bergen - Flash 1
Kuikentoernooi bij Vennewater
Flash de Mare - BC Schagen
Open toernooi Geestmerambacht
Flash de Mare - Zuid Wester
Zaal dicht, geen badminton
Laatste speelavond
Afsluiter uiteten

Voor meer informatie:
info@flashdemare.nl

Bestuur Flash de Mare:
Voorzitter:
Wim van der Vlugt
Grevelingen 31
1826 AM Alkmaar
06-12084906
voorzitter@flashdemare.nl

Penningmeester:
Mildo Buitendijk
Aletta Jacobsstraat 37
1827 MK Alkmaar
072-5645654
penningmeester@flashdemare.nl

Public Relations:
Hans Schulze
Bergerweg 81
1816 BP Alkmaar
072-5115749
pr@flashdemare.nl

Jeugd:
Sander Mantel
Rijperwaard 225
1824 JT Alkmaar
072-5120311
jeugd@flashdemare.nl

Secretaris:
Robbert Biegstraaten
Havikweg 28
1827 JX Alkmaar
06-55718775
secretaris@flashdemare.nl

Ledenadministratie:
De ledenadministratie en de website wordt verzorgt door Mildo
Buitendijk (zie gegevens hierboven)
ledenadministratie@flashdemare.nl
Jeugdcommissie:
Sander Mantel
Frans Steffens
Joke Groenewoud
Richard Wetzel

jeugd@flashdemare.nl

Activiteitencommissie:
Robbert Biegstraaten
Hans Schulze

activiteiten@flashdemare.nl

Voor afmelding training: trainer@flashdemare.nl of bel: 06-18470941

Voor meer informatie over FLASH DE MARE kijk je op onze website:

www.flashdemare.nl
of mail je naar info@flashdemare.nl

